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ZÁPIS  
Rady Města Turnov 

z 22. zasedání dne 6. listopadu 2019 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
  

 

Přítomni: 
 

Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, Ing. 
Zbyněk Miklík, Jiří Mikula, Mgr. Jana Svobodová, RNDr. Josef Uchytil, DiS. 
 

Nepřítomni: 
 
Omluveni: 
 
Tajemník  
úřadu: 

PhDr. Hana Maierová             

 

PhDr. Hana Maierová 
 
 
Ing. Miroslav Šmiraus 

 

 

 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

 

Ostatní 

1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - výroční valná hromada Mgr. Jana Svobodová      8:00 – 8:30       

2. Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Turnově Ing. Tomáš Hocke           8:30 – 9:00        

Záležitosti odboru správy majetku 

3. Návrh převzetí komunikací městem Turnov od Libereckého 

kraje 

Ludmila Těhníková         9:00 – 10:00        

4. Jižní sjezd - návrhy kupní smlouvy a smlouvy o výpůjčce        

5. Dopravní terminál - prodloužení smluv        

6. Výpůjčka části pozemků v Dolánkách        

7. Výpůjčka pozemku p.č.589 v k.ú. Malý Rohozec        

8. Pachtovní smlouva - AGRA Český ráj a.s. – bod byl stažen         

9. Chodník u silnice I/35, směna pozemků část p.č. 887/23 v 

k.ú. Mašov u Turnova za část p.č. 2600/1, p.č.2542/2 a p.č. 

2543/5 v k.ú. Turnov 

       

10. Zadávací podmínky "Zpracování projektové dokumentace – 

Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově“ 

       

11. Výběr dodavatele na modernizaci učeben ve dvou ZŠ 

Turnov 

       

Záležitosti odboru vnitřních věcí 

12. Informace o soutěži na nové logo  Ing. Jan Zárybnický      10:00 – 10:15       

Záležitosti odboru finančního 

13. Prodej vozu Renault Trafic - kupní smlouva Ing. Tomáš Hocke         10:15 – 10:45       

14. Obecně závazné vyhlášky od 1.1.2020 - novela zákona o 

místních poplatcích 

       

15. Finančí záležitosti - úprava odpisových plánů příspěvkových 

organizací za rok 2019 
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Ostatní 

16. Metodika participativního rozpočtu města Turnova na rok 

2020 

Mgr. Petra Houšková    10:45 – 11:10        

17. Mzdové náklady p.o. a s.r.o. města             

18. Výtěžek z XI. městského plesu 2020             

19. Likvidace plevele horkou vodou - zhodnocení Mgr. Jana Svobodová   11:10 – 11:30          

20. Koňský trh - aktuální informace             

Přestávka                                                                                                                                        11:30 – 12:00 

Ostatní                                                                                                                                               
21. Podání žaloby na firmu Compet Consult, s.r.o. - porušení 

povinností stanovených mandátní smlouvou 

Ing. Tomáš Hocke        12:00 – 13:00       

22. Zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení 

venkovního hřiště na Turnově 2 

       

23. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2023        

24. Návrh rozpočtu na rok 2020        

Záležitosti odboru školství, kultury a sportu 

25. Vyřazování majetku příspěvkových organizací Mgr. Martina Marková  13:00 – 13:40       

26. Čerpání rezervního fondu, změna sledovaných ukazatelů – 

Základní škola Turnov, 28. října 18, Základní škola Turnov, 

Žižkova 518, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, 

Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931 a Středisko 

volného času Žlutá ponorka Turnov 

       

27. Žádost o čerpání rezervního fondu a úprava odpisového 

plánu organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko 

Turnov, p.o. 

       

28. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková 

organizace - žádost o čerpání rezervního fondu 

       

29. Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 

Zborovská 914, p.o. 

       

30. 

 

31. 

32. 

 

33. 

Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a 

organizacím z rozpočtu města Turnov - návrh na úpravu 

Odvolání člena komise pro životní prostředí – přidaný bod 

Výsadba izolační zeleně na pozemcích p.č. 1991 a 1992/7 

v k.ú. Turnov – přidaný bod 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. – valná hromada – přidaný 

bod 

Jiří Mikula                      13:40 – 14:00 

 

Mgr. Jana Svobodová 

      

 

 

 

 

1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - výroční valná hromada 
 

Rozprava: 

 

Jednatel společnosti Městská teplárenská Turnov, s.r.o., IČ: 25259661, se sídlem Turnov, Kosmonautů 1559 zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C vložce č. 10789, svolává v souladu s 

příslušnými zákonnými ustanoveními obchodního zákoníku a zakladatelskou listinou společnosti řádnou valnou 

hromadu výše uvedené společnosti na den 6.11.2019 do zasedací místnosti č.215 na MÚ Turnov. 

 

Dovolte mi krátkou rekapitulaci právě skončeného účetního období 9/2018 – 8/2019.  Stručná charakteristika: 

- Pokračující zateplování domů a nižší odběry tepla u objektů již zateplených způsobilo nejnižší prodej tepelné 

energie v historii. A to přesto, že zima 2018/19 byla o něco chladnější než je průměr. 

- Díky dobré prevenci rok bez havárií a neplánovaných odstávek. 

- Udržení snížené ceny tepla pro naše odběratele. 

- Nejnižší náklady odběratelů na ÚT/byt za sledovaných 16 let. 

- Zvýšení tržeb z prodeje elektřiny přes snížení státního příspěvku o 14%. 

- Výsledek hospodaření po zdanění činí 1,28 mil. Kč a překročil plánovanou výši. 

- Zcela vyměněná technologie výměníku 1412, rozdělení společné výroby TUV nově pro každý ze tří bytových 

domů odtud zásobovaných. 

- Zahájena zásadní rekonstrukce výtopny naši hlavní lokality Nádražní. 

 



3                                                                                    Zápis Rady Města Turnov dne 6. 11. 2019 

Průměrný náklad na vytápění námi napojeného bytu činil za zimní období 2018/19 7.203 Kč a je o 4.920,- Kč 

(40,6%) nižší než za zimu 2008/9, kdy činil 12.123 Kč/byt. Průměrná tepelná spotřeba bytu na vytápění je 12,81 

GJ/byt. 

Návrh na vypořádání zisku ve výši 1.279.750,55 Kč za účetní období 2018/19. 

 
 

Usnesení RM č. 614/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
schvaluje výroční zprávu 2018/19 včetně účetní závěrky, závěry auditu hospodářského roku 2018/19 a 
vypořádání zisku dle předloženého návrhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 615/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o.  
bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
 

2. Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Turnově 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám materiál popisující zásadní rekonstrukci v oblasti vodohospodářských staveb na území našeho 

města – Rekonstrukci Čistírny odpadních vod v Turnově (dále ČOV Turnov). Rekonstrukce ČOV Turnov byla 

projednána a schválena na vodohospodářském výboru ZM dne 7. října, který se konal přímo na ČOV Turnov a byl 

spojen s prohlídkou celého provozu. Naposledy byla ČOV rekonstruovaná v roce 2002. 

 

Stručně základní fakta: 

- Mělo by dojít k 1. etapě rekonstrukce ČOV za cca 70 mil. Kč 

- Součástí rekonstrukce má být: 

o plynové hospodářství- membrána plynojemu, strojovna plynojemu, venkovní rozvody bioplynu, 

hořák zbytkového bioplynu, kompresorovna 

o hrubé předčištění, česle, lapák štěrku 

o dmychána  

o rekonstrukce kalové koncovky -  odvodnění a zahuštění kalu  

o usazovací nádrž  

o ovládání ČOV, ASŘ – náhrada dosloužilého systému řízení ČOV a souvisejíc systému měření a 

regulace 

o kotelna a kogenerační jednotka 

- Rekonstrukce by měla proběhnout v letech 2020-2021 

- Financování: 

o 55 mil. Kč – podíl VHS Turnov  

3 mil. Kč – příspěvek Přepeř a Ohrazenic na významnou akci   

o 12 mil. Kč – příspěvek města Turnova na významnou akci (rozdělen po 4 mil. Kč 2020-2023) 

- 2. etapa Rekonstrukce ČOV je naplánována po vyhlášení dotačních titulů SFŽP v programovacím období 

2022+ (biologická linka a regenerace) 

Materiál bude projednáván na ZM. 
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Usnesení RM č. 616/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit kofinancování Rekonstrukce Čistírny odpadních vod v Turnově - 1. etapa, dle předloženého 
materiálu. RM požaduje zvát v dostatečném předstihu zástupce města na pracovní výbory k projektové 
dokumentaci, výběru zhotovitele a na kontrolní dny stavby. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 617/2019 
RM doporučuje  
ZM požadovat v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích zveřejnění nákladů na provozování 
ČOV Turnov včetně úvahy o případných úsporách v provozování ČOV Turnov po rekonstrukci. Tento 
požadavek bude následně komunikován zástupci města v RS VHS. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
 

3. Návrh převzetí komunikací městem Turnov od Libereckého kraje 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov obdrželo dopis Libereckého kraje , kterým městu Turnov nabízí bezplatný převod následujících silnic: 

1. III/28314 ulice Palackého od okružní křižovatky u Bati až po okružní křižovatku na Bezručově ulici včetně 

obou mostů, 

2. III/2831 od okružní křižovatky u Borovičků po křižovatku nad Myšinou tzn. ulice Husova, Žižkova, Alej 

Legií, 

3. III/28314 od Náměstí Českého Ráje až na křižovatku Na Kamenci tj. ul. Antonína Dvořáka, Výšinka, Na 

Kamenci, 

4. III/28728 Ulice Fučíkova. 

 
 

Usnesení RM č. 618/2019 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města převzetí komunikace III/28728 ulice Fučíkova po hranici katastrálního území Turnov 
za předpokladu zklidnění komunikace a vzájemné spolupráce s Libereckým krajem na akci I/10, 
Ohrazenice, U Pyrámu, zobousměrnění sjezdu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
 

4. Jižní sjezd - návrhy kupní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a zástavních smluv 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má již několik let záměr vybudovat ve spolupráci s obcí Ohrazenice a s ŘSD jižní sjezd ve Fučíkově 

ulici. Jedná společně o sjezdu a nájezdu v Ohrazenicích U Pyrámu, které vnímá za zásadní pilíře dopravních opatření 

v Turnově 2. 

V rámci schvalovaných investičních priorit ZM je tato akce na 6. místě v kategorii staveb do 10 mil. Kč. Výkres 

situace s navrhovaným připojením je v příloze materiálu. 

Celý projekt v této podobě je intenzivně komunikován pobočkou ŘSD v Liberci tři roky, původní byl řešen v rámci 

I/10 při stavbě průtahu. Rovněž je toto téma pravidelně diskutováno s občany na Turnově 2. V této chvíli je 

připravena dokumentace pro územní řízení, kterou nechalo zpracovat ŘSD. Projekt je většinově vnímán pozitivně. 

Kromě odklonu těžké automobilové dopravy z Fučíkovy a Nádražní ulice na průtah, je součástí společenské dohody 

zklidnění Fučíkovy ulice a vymístění nákladní dopravy. Tato záležitost je předjednána s DI PČR i KSSLK, za 

předpokladu, že jako město, tuto část komunikace převezmeme. 
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Velkou překážkou pro vybudování jižního sjezdu je rodinný dům čp. 1248, který je ve vlastnictví paní xxxxxxxxy. 

Po mnoha jednáních s paní xxxxxxxxx a s ŘSD byl odsouhlasen model na vykoupení tohoto domu městem Turnov a 

výstavba nového domu paní xxxxxxxxxxx na zahradě přiléhající k domu p. č. 2263 k. ú. Turnov.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 619/2019 
RM doporučuje  
zastupitelstvu města schválit majetkové vypořádání s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx pro připravovanou stavbu 
ředitelství silnic a dálnic ČR „I/10, MÚK Fučíkova“ dle důvodové zprávy, včetně navrhované kupní 
smlouvy, smlouvy budoucí zástavní, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o zřízení zástavního práva k 
nemovitostem včetně následného plnění. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
 

5. Dopravní terminál - prodloužení smluv 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov vybudovalo v roce 2011 z podpory dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod projekt „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov“. Provoz terminálu veřejné dopravy byl 

zahájen 6.11.2011.  

Rada města na svém jednání dne 17.10.2018 schválila poplatek na částku 10 Kč/vjezd + DPH. Smlouvy o užívání 

autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově schválila rada města dne 29.11.2018 dobu určitou - 1 rok.  

Nyní předkládáme předpokládané příjmy a výdaje za rok 2018 pro uzavření nových smluv. 

Výdaje: - 880,- tis. Kč vč. DPH - provozní náklady 

- 300 tis. Kč vč. DPH - dotace na provozování WC 

- 373 tis. Kč - odpis za samotný terminál 

výdaje celkem: 1.553 tis. Kč. 

Příjmy při předpokládaných 106 tis. spojů (10,- Kč/vjezd + DPH): 1.282,60 tis. Kč, tzn. rozdíl - 270,4 tis. Kč. 

Příjmy při předpokládaných 106 tis. spojů (13,- Kč/vjezd + DPH): 1.667 tis. Kč, tzn. rozdíl + 114 tis. Kč. 

Po projednání s vedením města, navrhujeme uzavřít smlouvy na dobu určitou - 2 roky za částku 13,- Kč/vjezd + 

DPH. 

 
 

Usnesení RM č. 620/2019 
RM schvaluje  
uzavření smluv o užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově s jednotlivými 
dopravci: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY a.s., Mladá Boleslav, BusLine LK, s.r.o., Semily, BusLine KHK, s.r.o., 
Semily, František Pytlík, Trhová Kamenice, ČSAD Liberec, a.s., Liberec, KAD, spol. s r.o., Vrchlabí, REGA & 
R spol. s r.o., Praha 3, RETROBUS, s.r.o., Držovice, Zlatovánek spol. s r.o., Polička na dobu určitou do 
31.12.2021 za cenu 13Kč/vjezd + DPH. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
 

6. Výpůjčka části pozemků v Dolánkách 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má s p. xxxxxxxxxx uzavřenou smlouvu o výpůjčce pozemku p. č. 385 a části pozemku p. č. 762/5 v 

k. ú. Daliměřice. Jedná se o travnaté pozemky, s kterými přes cestu sousedí jejich nemovitosti. Tyto části pozemků 

průběžně udržují a příležitostně užívají pro potřeby rodiny. Smlouva končí 31. 12. 2019. Pan xxxxxxxxxxx požádal 

o prodloužení smlouvy o výpůjčce za stejných podmínek. 
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Usnesení RM č. 621/2019 
RM schvaluje  
výpůjčku pozemku p. č. 385 a části pozemku p. č. 762/5 v k. ú. Daliměřice o celkové výměře cca 350 m2 
pro pana xxxxxxxxxxxxxxxx na dobu určitou 5 let od 1. 1. 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 
  
 

7. Výpůjčka pozemku p.č.589 v k.ú. Malý Rohozec 
 

Rozprava: 

 

Rohozecký Okrašlovací Spolek - R.O.S. má ve výpůjčce pozemek p. č. 589, k. ú. Malý Rohozec, který využívá pro 

volnočasové využití dětí a ostatních obyvatel. Smlouva o výpůjčce končí 31. 12. 2019. Nyní požádal Rohozecký 

Okrašlovací Spolek - R. O. S. o prodloužení této smlouvy za stejných podmínek. Jelikož je pozemek hojně využíván 

jako dětské hřiště, navrhujeme schválit prodloužení výpůjčky. 

 
 

Usnesení RM č. 622/2019 
RM schvaluje  
výpůjčku pozemku p. č. 589 v k. ú. Malý Rohozec o výměře 1 969 m2 pro Rohozecký Okrašlovací Spolek 
na dobu určitou do 31. 12. 2024. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  
 
 

8. Pachtovní smlouva - AGRA Český ráj a.s. 
 

Rozprava: 

 

Město Turnov má se společností Agro Český ráj, a.s. uzavřenou nájemní smlouvu na pozemky ve vlastnictví města. 

Tyto pozemky využívá v souladu s podnikatelskými záměry a.s. a k hospodářské činnosti. Na základě notářského 

zápisu je nástupnickou firmou Agro Český ráj, a.s. společnost AGRA Český ráj, a.s. Jelikož došlo k úpravě rozsahu 

pozemků, navrhujeme uzavření nové pachtovní smlouvy na tyto pozemky o celkové výměře 185.543 m2 a za 

stejných podmínek, tj. nájemné ve výši 0,20 Kč/m2/rok. 

 

Materiál byl stažen z jednání RM. Bude prověřena možnost zatravnění cest směřující k zadržování vody 

v krajině. S Agrem bude diskutována údržba těchto cest, ekologicky přijatelné hospodaření a cena za pacht. 

Jednáním je pověřeno OSM, OŽP a Jana Svobodová. 

 
 
 

9. Chodník u silnice I/35, směna pozemků část p.č. 887/23 v k.ú. Mašov u Turnova za 

část p.č. 2600/1, p.č.2542/2 a p.č. 2543/5 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Radě města opětovně předkládáme k projednání materiál týkající se projektové přípravy na stavbu "Chodník u 

silnice I/35, Turnov". V rámci projektové přípravy pro územní řízení je třeba uzavřít smluvní vztahy k dotčeným 

pozemkům a to s panem xxxxxxxxxx (záměr směny pozemků s úpravou oproti projednávání RM dne 4. 9. 2019). 

Nový návrh směny pozemků je tedy tento - pan xxxxxxxxxx smění svou část pozemku p. č. 887/23, výměra cca 

66m2, v k. ú. Mašov u Turnova, určenou pro autobusový záliv a autobusovou zastávku za pozemky ve vlastnictví 

města Turnova v okolí obchodů Barvy Laky a Billa, část p. č. 2600/1, výměra cca 36m2 (ze strany parku), p. č. 

2542/2, výměra 10m2 a p. č. 2543/5, výměra 6m2, všechny v k. ú. Turnov, celkem cca 52m2.  

Směna by měla být provedena bez doplatků, rozdíl ve výměrách (cca 14m2) bude kompenzován v rámci nového 

asfaltování parkoviště na jaře 2020, kdy by mohl být pokácen smrk na vypuštěném trojúhelníku a prostor doplněn 

asfaltem a vyznačen vodorovným dopravním značením, aby na něm nikdo nestál a mohl být využíván jako točna. 
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Navíc bychom ze strany města vydali souhlas k napojení sjezdu. Tímto způsobem tak dojde k vyřešení situace s 

velkými zásobovacími vozy a jejich najížděním do jednosměrné části ulice Studentská. 

 
 

Usnesení RM č. 623/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit směnu pozemků vyvolanou veřejným zájmem vybudováním autobusový záliv na silnici I. 
třídy. Pan xxxxxxxxxxxx s městem Turnov smění část svého pozemku p. č. 887/23, k. ú. Mašov u Turnova 
o výměře cca 66m2 za část pozemku ve vlastnictví města Turnova p. č. 2600/1, k. ú. Turnov, o výměře 
cca 36 m2, p. č. 2542/2, výměra 10m2 a p. č. 2543/5, výměra 5m2. směna bude provedena bez doplatku. 
Každá ze stran uhradí jedno z geometrických zaměření oddělených částí pozemků, náklady na správní 
poplatek do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany společně. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

10. Zadávací podmínky "Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce 

pasáže radnice v Turnově“ 
 

Rozprava: 

 

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro 
provedení stavby na akci „Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově“ bude vypsáno po schválení Radou 
města. Plánované odevzdání nabídek se předpokládá v listopadu 2019.  

 

Usnesení RM č. 624/2019 
RM schvaluje  
vypsání výběrového řízení na projekt " Zpracování projektové dokumentace  - Rekonstrukce pasáže 
radnice v Turnově“ a schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Petra 
Houšková, Jiří Vele, Ludmila Těhníková, Ing. Miroslav Šmiraus, Ing. Ladislav Osička, Marcela Pilská. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

11. Výběr dodavatele na modernizaci učeben ve dvou ZŠ Turnov 
 

Rozprava: 

 

Na radě města 26. 9. 2019 byly schváleny zadávací podmínky na vypsání zadávacího řízení „Modernizace 

odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov“ v rámci projektu „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol 

v Turnově“, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768.  

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na modernizaci 4 odborných učeben - dvou jazykových, učebny chemie 

a přírodovědné učebny v ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova, která zahrnuje dodávku technického vybavení, mobiliář a 

drobné stavební práce.  

 Celková předpokládaná hodnota zakázky - 8.000.000 Kč bez DPH. 

 Lhůta pro podání elektronických nabídek byla stanovena na 5. 11. 2019 do 10,00 hod. 

 Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky – 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

 

Byl prodloužen termín k odevzdání nabídek. 
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12. Informace o soutěži na nové logo 
 

Rozprava: 

 

RM rozhodla na konci června 2019 o dalším pokusu získat logo města, a to prostřednictvím portálu DesignTurnaj. 

Byla svolána komise, jejíž složení určila rada města v rámci projednávání materiálu (p. Hájek, p. Kučera, pí. 

Svobodová, p. Miklík, pí. Štrauchová, pí. Marková a p. Zárybnický), aby návrhy posoudila a dle pravidel turnaje 

vybrala tři, které by mohly projít do další fáze, přičemž každá fáze má v rámci turnaje svůj časový limit. Druhá fáze 

spočívá v doplacení jistiny, v našem případě 8 tis. Kč, a dalším připomínkování třech návrhů v průběhu 21 dní. 

Z komise hlasováním sice vzešly tři návrhy s nejvíce hlasy, nicméně po následném oslovení se komise shodla, že ani 

z těchto tří návrhů ji žádný neoslovil natolik, aby s ním nadále pracovala a mohl být budoucím logem města. 

Zároveň označila celkovou úroveň návrhů jako nízkou. Časový limit první fáze v této chvíli vypršel a turnaj byl 2 

hodiny před jejím skončením ukončen. Městský rozpočet vyšel v nákladech na 2.000 Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 625/2019 
RM bere na vědomí  
výsledky soutěže na logo města organizované v rámci webového portálu www.designturnaj.cz. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
 
  

Usnesení RM č. 262/2019 
RM souhlasí  
s poptávkou na nové logo města oslovit dlouhodobě etablovaná grafická studia (dle důvodové zprávy) s 
nabídkou 5tis.Kč s DPH za vypracovaný návrh. Následně provést vyhodnocení návrhů a po projednání v 
RM případně zadat grafický manuál. Poptávkovým řízením je pověřen odbor vnitřních věcí. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
 
  
 

13. Prodej vozu Renault Trafic - kupní smlouva 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh kupní smlouvy na prodej vozu Renault Trafic Základní škole, Skálova 600, příspěvková 

organizace za prodejní cenu ve výši 50 tis. Kč, cena je stanovena dle odborného odhadu vzhledem ke stáří, 

opotřebení vozidla a zvýšeným nákladům, viz usnesení RM č. 559/2019 ze dne 26. 9. 2019 – schválení převodu 

vozu, a to formou prodeje na základě kupní smlouvy.   

 

p. Loukota nahlásil střet zájmů 

 
 

Usnesení RM č. 627/2019 
RM schvaluje  
uzavření kupní smlouvy na prodej vozu Renault Trafic ve vlastnictví Města Turnov ve prospěch Základní 
škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
 
  
 

14. Obecně závazné vyhlášky od 1.1.2020 - novela zákona o místních poplatcích 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh upravených obecně závazných vyhlášek města Turnova s účinností od 1. 1. 2020, a to 

konkrétně těchto: 

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů, která bude rušit OZV č. 5/2010, 
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 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za pobyt, která bude rušit OZV č. 6/2010 a 7/2010, 

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která bude rušit OZV č. 

1/2017, 

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, která bude rušit OZV č. 3/2015 a 

 Obecně závazná vyhláška č. X/2019, kterou se zrušuje OZV č. 8/2010 o místním poplatku ze vstupného. 

 

Tato úprava OZV vychází z novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2020. Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních 

poplatcích, které mají dopady do úpravy jednotlivých místních poplatků včetně obsahových náležitostí obecně 

závazných vyhlášek. Mezi nejdůležitější změny patří úprava samotného zmocňovacího ustanovení k vydání obecně 

závazné vyhlášky zavádějící místní poplatek, včetně stanovení jejích povinných a fakultativních náležitostí, zrušení 

místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, zavedení nového 

místního poplatku z pobytu, změna definice poplatníka a osob, na něž dopadá snížená sazba poplatku, u místního 

poplatku ze psů a změna definice poplatníka u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Určité změny se v různé míře dotýkají každého z 

místních poplatků. Výše uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti úprav stávajících obecně závazných 

vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění 

zákona o místních poplatcích. 

Úprava obecně závazných vyhlášek se netýká OBSAHU – co se týče do výše poplatku, osvobození, úlevy, splatnosti 

poplatku – ty jsou převzaty z nynějších OZV. 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 628/2019 
RM doporučuje  
schválit obecně závazné vyhlášky města Turnova s účinností od 1. 1. 2020, konkrétně Obecně závazná 
vyhláška o místním poplatku ze psů, Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za pobyt, Obecně 
závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Obecně závazná vyhláška o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2010 o 
místním poplatku ze vstupného, v souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

15. Finančí záležitosti - úprava odpisových plánů příspěvkových organizací za rok 

2019 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám:  

1/ Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace (příloha č. 1), o úpravu 

odpisového plánu za rok 2019 z důvodu pořízení zahradního domku v celkové hodnotě 78 200Kč. Odpisy jsou 

nastaveny na 4 roky.  

Původní výše odpisů 35 190 Kč, nová výše odpisů 37 145 Kč. Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 

2019 činit 37 145 Kč. 

 

2/ Žádost ředitelky Mateřské školy Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace (příloha č. 2), o úpravu 

odpisového plánu na rok 2019 z důvodu nově pořízeného sociálního zařízení v mateřské škole v hodnotě 393 247 

Kč.  

Původní výše odpisů 243 310 Kč, nová výše odpisů 248 230 Kč. Odvod z investičního fondu zřizovateli bude za rok 

2019 činit 248 230 Kč.  
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Usnesení RM č. 629/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy o 2 tis. 
Kč na celkových 37 tis. Kč. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto změnu do 
nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 630/2019 
RM nařizuje  
organizaci Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu investic do 
rozpočtu města o 2 tis. Kč na celkových 37 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 631/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace navýšení příspěvku na odpisy 
o 5 tis. Kč na celkových 248 tis. Kč. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout tuto změnu do 
nejbližšího rozpočtového opatření. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 632/2019 
RM nařizuje  
organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914 příspěvková organizace, navýšení odvodu z fondu 
investic do rozpočtu města o 5 tis. Kč na celkových 248 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

16. Metodika participativního rozpočtu města Turnova na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládám ke schválení metodiku participativního rozpočtu na rok 2020. V roce 2020 budeme vyhlašovat 4. ročník 

participativního rozpočtu, kdy se občané mohou aktivně zapojit do rozhodování o rozvoji své obce.  V roce 2020 

navrhujeme vyčlenit na realizaci projektů 600.000Kč a projekt realizovat podle předložené metodiky, která byla 

upravena dle našich zkušeností z předchozích let a konzultována se členy pracovní skupiny. V roce 2020 máme 

zájem při administraci spolupracovat s Mobilním rozhlasem. Spolupráce je nám nabízena v rámci členství v Národní 

síti zdravých měst. Základní verze – webové stránky, ověřené hlasování, online statistiky jsou nabízeny pro členy 

zdarma.  

 
 

Usnesení RM č. 633/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit Metodiku participativního rozpočtu města Turnov na rok 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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17. Mzdové náklady p.o. a s.r.o. města 
 

Rozprava: 

 

Od ledna 2020 je schválené navýšení mezd zaměstnanců ve veřejném sektoru. Navýšení se promítá do návrhů 

rozpočtů našich organizací a jde o nemalé částky. Část bude, doufejme, hrazena státním rozpočtem, část bude 

hrazena z rozpočtu města.  

V souvislosti s projednáváním rozpočtu na rok 2020 navrhujeme, aby rada města byla seznámena s aktuální výší 

mezd a platů u našich organizací, měla srovnání s průměrnou mzdou v ČR a měla porovnání i mezi svými 

organizacemi. 

 
 

Usnesení RM č. 634/2019 
RM bere na vědomí  
aktuální přehled mzdových nákladů u organizací zřízených městem, tento přehled je podkladem pro 
návrhy rozpočtů organizací na rok 2020. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

18. Výtěžek z XI. městského plesu 2020 
 

Rozprava: 

 

Dne 15. 2. 2020 se za spolupráce s Kulturním centrem Turnov uskuteční XI. městský ples. Ples je vždy spojen 

s charitativním záměrem a jeho výtěžek je v posledních letech věnován organizacím, které pracují s dětmi, se 

zdravotně postiženými, se seniory. V roce 2020 slavíme významné výroční Městské knihovny A. Marka. Turnovská 

knihovna oslaví 200 let od svého založení. Vedení města připadá vhodné, aby výročí bylo podpořeno i ze strany 

města a navrhuje, organizovat XI. městský ples tematicky k výročí vzniku městské knihovny. Výtěžek tedy 

navrhujeme věnovat Městské knihovně A. Marka.  

 
 

Usnesení RM č. 635/2019 
RM schvaluje  
poskytnutí výtěžku z XI. městského plesu Městské knihovně A. Marka na realizaci kulturně vzdělávacích 
pořadů pro seniory v domech s pečovatelskou službou, Domově důchodců Pohoda a na realizaci 
Biblioterapie v turnovské nemocnici na oddělení následné péče. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
 
  
 

19. Likvidace plevele horkou vodou - zhodnocení 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám materiál týkající se likvidace plevele horkou vodou, RM projednávala 13. 3. 2019. O zhodnocení 

likvidace plevele horkou vodou jsem požádala pana jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. Libora Preislera. 

Náklady za jednu pracovní směnu 8 hodin: 

Chemicky – postřik, pracovník, doprava na místo práce 8 hod. x 500,- = 4 000,-, ročně 240 tis./ nebo 320 tis. 

Horkou vodou – vozidlo, agregát na ohřev, 2 pracovníci 8 hod. x 1 385,- = 11 080,- x 7 = 77 560,-, ročně 4.653 tis. 

Kč při 60 směnách (násobeno 7). Při porovnání časové náročnosti můžeme počítat, že likvidace plevele vodou je 

pomalejší cca 7x oproti chemické likvidaci. 

Likvidace plevele horkou vodou je velmi neekonomická, proto navrhuji pokusit se co nejvíce předejít výskytu 

plevele, především vyčištěním veřejných ploch hlavně v centru města na jaře. Dle odhadu pana jednatele Preislera 

by na toto mechanické čištění na jaře mohlo být čištění města navýšeno o 100 tis. Kč, je to 10 tis. Kč/den čistění. V 

současné době Technické služby Turnov uvažují o zakoupení motorového koštěte, což by mohla být nová možnost v 

ještě lepším mechanickém čistění. 
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Usnesení RM č. 636/2019 
RM schvaluje  
zadání mechanického čištění veřejných ploch v centru města na jaře Technickým službám Turnov, s. r. o., 
aby se co nejvíce předešlo výskytu plevele během roku. RM schvaluje navýšení položky na čištění města 
o 100 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

20. Koňský trh - aktuální informace 
 

Rozprava: 

 

Předkládám Vám materiál týkající se možné koupě pozemků na Koňském trhu jako pokračujícího materiálu k 

podkladu pana starosty pro jednání RM dne 30. 5. 2019. Z tohoto materiálu je patrné, že současný majitel připustil, 

že za určitých podmínek by byl možný prodej městu.  

 
 

Usnesení RM č. 637/2019 
RM schvaluje  
zadání zpracování specializované právní analýzy a z ní vycházejícího doporučujícího právního stanoviska 
na lokalitu Koňského trhu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

21. Podání žaloby na firmu Compet Consult, s.r.o. - porušení povinností stanovených 

mandátní smlouvou 
 

Rozprava: 

 

Na základě diskuze na RM 24. října 2019 jsem zařadil na jednání RM tento bod s možností vyslechnout a podrobněji 

se seznámit s problematikou porušení povinností stanovených mandátní smlouvou uzavřenou mezi firmou Compet 

Consult, s. r. o. a Městem Turnov dne 4. 11. 2010, kterou se firma Compet Consult, s. r. o.  zavázala připravit a 

organizačně zajistit celý průběh otevřeného zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky „Integrovaný terminál 

veřejné dopravy Turnov – I. etapa“. 

 
 

Usnesení RM č. 638/2019 
RM projednala  
podání žaloby na firmu Compet Consult, s. r. o. a navrhuje projednat smírné řešení finančním 
vyrovnáním s firmou Compet Consult, s. r. o. Zároveň ruší usnesení RM č. 613/2019 z 24. října 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

22. Zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na Turnově 2 
 

Rozprava: 

 

RM projednala postup a rozsah zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na Turnově 2. 
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Usnesení RM č. 639/2019 
RM projednala  
a souhlasí se zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na Turnově 2. dle 
navrženého postupu, v parametrech přetlakové haly umožňující herní plochu 40x30 m. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

23. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2023 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023.  

Související materiály jsou obrys návrhu rozpočtu města na rok 2020 včetně podrobného rozpisu, který bude 

projednáván a schvalován zastupitelstvem města v prosinci 2019,  a výsledků hlasování o investičních prioritách 

města 2019-2023, které zastupitelstvo města dne 28. 2. 2019 usnesením č. 30/2019 vzalo na vědomí. 

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 640/2019 
RM doporučuje  
ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2021 až 2023 v příloze č. 1 s 
úpravami dle diskuze. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

24. Návrh rozpočtu na rok 2020 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 2020. Příjmy předpokládáme ve výši 

461604 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 310920 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 161348 tis. Kč a 

financování ve výši 10664 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a 

výdaji tvoří financování. V roce 2020 se celkové zadlužení města sníží o částku 16000 tis. Kč (splátky úvěrů), a to 

na částku 96000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry).  

 

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 641/2019 
RM bere na vědomí  
návrh rozpočtu na rok 2020 dle diskuze. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

25. Vyřazování majetku příspěvkových organizací 
 

Rozprava: 

 

Ve smyslu Směrnice o členění a postupech účtování majetku Města Turnova, platné od 1. 12. 2013, předkládáme 

žádosti příspěvkových organizací o vyřazení majetku. 
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Usnesení RM č. 642/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitele Základní 
školy Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 643/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitele Základní 
školy Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 644/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské 
a Základní školy Sluníčko Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 645/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky 
Mateřské školy Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 646/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného hmotného majetku do 999,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky Mateřské školy 
Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 647/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitele Střediska 
volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 648/2019 
RM bere na vědomí  
vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999,- Kč a zároveň souhlasí s vyřazením 
drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky Dětského 
centra Turnov, příspěvková organizace. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 649/2019 
RM souhlasí  
vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč a dlouhodobého hmotného 
majetku nad 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitele Zdravotně sociálních služeb Turnov. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

26. Čerpání rezervního fondu, změna sledovaných ukazatelů – Základní škola 

Turnov, 28. října 18, Základní škola Turnov, Žižkova 518, Mateřská škola Turnov, 

Zborovská 914, Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931 a Středisko volného času 

Žlutá ponorka Turnov 
 

Rozprava: 

 

Na jednání Rady města Turnova byl v květnu 2019 předložen materiál, který se týkal čerpání rezervních fondů 

příspěvkových organizací a jejich převodů do provozních rozpočtů, aby jimi mohly být uhrazeny odměny některým 

pracovníkům škol / školského zařízení. Nyní žádáme Radu města Turnova, aby přijala opravná usnesení.  

 
 

Usnesení RM č. 650/2019 
RM ruší  
usnesení č. 274/2019 ze dne 15. 5. 2019 a schvaluje organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, 
příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 150.000 Kč na proplacení mzdových nákladů. 
Spolu s čerpáním schvaluje Rada města navýšení sledovaného ukazatele 521 – mzdové náklady o 111 tis. 
Kč na celkových 343 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 651/2019 
RM ruší  
usnesení č. 275/2019 ze dne 15. 5. 2019 a schvaluje organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, 
příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 70.000 Kč na proplacení mzdových nákladů. 
Spolu s čerpáním schvaluje Rada města navýšení sledovaného ukazatele 521 – mzdové náklady o 52 tis. 
Kč na celkových 70 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
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Usnesení RM č. 652/2019 
RM ruší  
usnesení č. 276/2019 ze dne 15. 5. 2019 a schvaluje organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, 
příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 27.200 Kč na proplacení mzdových nákladů. 
Spolu s čerpáním schvaluje Rada města navýšení sledovaného ukazatele 521 – mzdové náklady o 20 tis. 
Kč na celkových 20 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 653/2019 
RM ruší  
usnesení č. 277/2019 ze dne 15. 5. 2019 a schvaluje organizaci Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 
1931, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 47.000 Kč na proplacení mzdových 
nákladů. Spolu s čerpáním schvaluje Rada města navýšení sledovaného ukazatele 521 – mzdové náklady 
o 35 tis. Kč na celkových 35 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 

Usnesení RM č. 654/2019 
RM ruší  
usnesení č. 278/2019 ze dne 15. 5. 2019 a schvaluje organizaci Středisko volného času Žlutá ponorka 
Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 100.000 Kč na proplacení mzdových 
nákladů. Spolu s čerpáním schvaluje Rada města navýšení sledovaného ukazatele 521 – mzdové náklady 
o 74 tis. Kč na celkových 1,044 tis. Kč. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
  
 
 

27. Žádost o čerpání rezervního fondu a úprava odpisového plánu organizace 

Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, p.o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám žádost ředitelky organizace Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková 

organizace o čerpání rezervního fondu školy v částce 13 331 Kč. Ředitelka organizace žádala v květnu 2019 o 

čerpání rezervního fondu (+převod do investičního fondu) a čerpání investičního fondu na instalaci zabezpečovacího 

zařízení docházkového systému. Rada města Turnova schválila na svém jednání usnesením RM č. 279/2019 převod 

částky ve výši 5 tis. Kč z rezervního fondu organizace do investičního fondu organizace a zároveň čerpání 

investičního fondu do výše 65 tis. Kč - vše na výše uvedený účel. Celková cena instalace a pořízení zabezpečovacího 

systému budovy po realizaci je však vyšší o zhruba 10 tis. Kč než původní cenová nabídka. Příspěvková organizace 

tedy nyní potřebuje vyrovnat rozdíl mezi schváleným čerpáním a skutečnou cenou.  

Předpokládaná cena: 64 499 Kč, fakturovaná cena 75 946 Kč.  

Investiční fond k 30. 9. 2019 ve výši 64 989 Kč. 

 

Povinná rezerva na energie 15% je 98 400 Kč. 

Rezervní fond je k 30. 9. 2019 ve výši 317 097 Kč.  

Rezervní fond k čerpání ve výši 218 697 Kč. 

Žádáme tedy o čerpání RF ve výši 10 957 Kč (navýšení původně kalkulované ceny) a zároveň převod této částky do 

investičního fondu. 

 

Z důvodu celkové ceny pořízení zabezpečovacího systému, která je již známá, dojde k navýšení odpisů o 2 374 Kč 

(odepisovat se bude pouze 3 měsíce). Schválený odpisový plán na rok 2019 - 365 241 Kč. Odvod zřizovateli ve výši 

334 507 Kč. Dotace od zřizovatele 334 507 Kč. Odpisy z transferů 30 734 Kč. Z důvodu změny odpisového plánu na 

rok 2019 dojde také k navýšení odvodů z investičního fondu zřizovateli v roce 2019 na celkových 334 tis. Kč.   



17                                                                                    Zápis Rady Města Turnov dne 6. 11. 2019 

Usnesení RM č. 655/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního 
fondu do celkové výše 14 tis. Kč jako převod do investičního fondu organizace na dofinancování pořízení 
elektronického systému pro zabezpečení a docházku a pokrytí odpisů na rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 656/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace upravený odpisový 
plán navýšením odpisů na rok 2019 o 2 374 Kč na celkových 365 241 Kč, z důvodu pořízení 
elektronického systému pro zabezpečení a docházku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 657/2019 
RM nařizuje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace odvod zřizovateli z 
investičního fondu v celkové výši 334 tis. Kč, na základě změny odpisů na rok 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  

Usnesení RM č. 658/2019 
RM schvaluje  
organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání investičního 
fondu do celkové výše 11 tis. Kč na dofinancování pořízení elektronického systému pro zabezpečení a 
docházku. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

28. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - žádost o čerpání 

rezervního fondu 
 

Rozprava: 

 

Z pověření Rady města Vám předkládáme materiál týkající se čerpání rezervního fondu organizace Základní škola 

Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace do výše 50 tis. Kč na koupi vozu Renault Trafic, který je v majetku 

Města Turnov od roku 2014. Rada města usnesením RM č. 558/2019 schválila vyhlášení výběrového řízení na nákup 

nového dodávkového vozidla. O nynější vozidlo Renault Trafic projevila zájem ZŠ Skálova, která by automobil 

využívala na rozvoz obědů z jídelny na pracoviště ZŠ Alešova. Vozidlo by po domluvě s ředitelem sloužilo i pro 

účely knihovny - zajištění poboček Městské knihovny Antonína Marka.  

 

p. Loukota nahlásil střet zájmů 
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Usnesení RM č. 659/2019 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 50 tis. Kč čerpání rezervního 
fondu do výše 50 tis. Kč a převod této částky do fondu investic na nákup automobilu Renault Trafic. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
  
 

Usnesení RM č. 660/2019 
RM schvaluje  
organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 50 
tis. Kč na nákup automobilu Renault Trafic. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
 
  
 

29. Žádost ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, p.o. 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh na zvýšení platu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková 

organizace, Jany Brožové o přiznání zvláštního příplatku - specializačního. V současnosti paní ředitelka má přiznán 

příplatek za vedení a příplatek osobní. Výše příplatků je stanovena úměrně k ostatním organizacím tohoto typu, 

vzhledem k vykonávané práci ředitelky školy.  

 
 

Usnesení RM č. 661/2019 
RM schvaluje  
ředitelce organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace, paní Janě Brožové 
plat dle předloženého návrhu s účinností od 1. 12. 2019. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

30. Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov - návrh na úpravu 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu 

města Turnov. V návrhu jsou nově rozděleni žadatelé pro účely tohoto programu do 2 skupin, další samostatnou 

skupinu tvoří spolky, které vyžívají areály MST. Do první skupiny jsou zařazeni žadatelé, kteří vlastní klíčová 

sportoviště, spolky vlastnící sportoviště či spolky, které pracují dlouhodobě s registrovanou mládeží. Tito žadatelé 

jsou v pravidlech specifikování jmenovitě a okruh žadatelů je uzavřen. Druhou skupinou žadatelů v tomto programu 

jsou spolky vlastnící ostatní sportoviště a menší spolky. V této skupině jsou oprávněnými žadateli sportovní spolky, 

které nejsou vedeni jako příjemci podpory ve skupině č. 1, okruh žadatelů v této skupině je otevřený.  

Materiál bude projednáván na ZM. 

 
 

Usnesení RM č. 662/2019 
RM doporučuje  
Zastupitelstvu města Turnov schválit Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím 
z rozpočtu města Turnov s navrhovanou změnou. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 



19                                                                                    Zápis Rady Města Turnov dne 6. 11. 2019 

 31. Odvolání člena komise pro životní prostředí 
 

Rozprava: 

 

Předseda komise pro životní prostředí nás žádá o odvolání člena komise pro životní prostředí. Paní Tereza 

Tomešková (nestr.) nominována hnutím ANO. Slečna Tomešková se z celkem 9 jednání komise účastnila pouze 

jednoho. Ze dvou se omluvila, poté 5 účastí bez omluvy. Nominující byli s tímto krokem seznámeni a prozatím 

nevybrali náhradníka, kterého by chtěli nominovat.  

 
 

Usnesení RM č. 663/2019 
RM odvolává  
členku komise pro životní prostředí paní Terezu Tomeškovou z důvodu četné absence na jednáních 
komise. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/0] 
 
  
 

32. Výsadba izolační zeleně na pozemcích p.č. 1991 a 1992/7 v k.ú. Turnov 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám materiál týkající se realizace izolační zeleně na pozemcích p. č. 1992/7 a 1991 v kat. území 

Turnov. Nově založené vegetační prvky budou chránit obytnou zástavbu (zejména sídliště na Přepeřské) před 

negativními vlivy plánované silnice R35. V souladu s článkem III. směrnice Zásady a postupy k zadávání zakázek 

Městem Turnov (veřejné zakázky od 150.000,- Kč do 400.000,- Kč) jsme prostřednictvím profilu zadavatele 

uveřejnili výzvu k podání nabídek na realizaci této veřejné zakázky. Dále byly obeslány tři firmy.  

V prvních dvou případech byla v souladu s orientačním rozpočtem stanovena nejvýše přípustná cena veřejné 

zakázky 220.000,- Kč bez DPH. Neobdrželi jsme žádné nabídky. V posledním případě byla vypuštěna nejvýše 

přípustná cena a byla stanovena pouze orientační cena veřejné zakázky ve výši 220.000,- Kč bez DPH. Obdrželi 

jsme 1 nabídku, a to společnosti DIKÉ ZAHRADY s.r.o. Výše nabídkové ceny je 482.084 Kč bez DPH (583.321 Kč 

včetně DPH). Na základě požadavku pana starosty a v souladu s článkem IV. směrnice Zásady a postupy k zadávání 

zakázek Městem Turnov (veřejné zakázky od 400.000 Kč do 2.000.000 Kč) předkládáme ke schválení nabídku 

společnosti DIKÉ ZAHRADY s.r.o. 

 

Usnesení RM č. 664/2019 
RM ruší  
výběrové řízení na realizaci akce „Výsadba izolační zeleně na pozemcích 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov“. 
Důvodem je pouze jedna nabídka a zásadní navýšení finančních prostředků. RM ukládá OŽP včasné 
předložení a vypsání výběrového řízení na tuto akci se skutečně širokým poptáním dodavatelů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [5/2/1] 
 
  
 

33. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – valná hromada 
 

Rozprava: 

 

Předkládáme Vám ke schválení smlouvu o výkonu jednatele. 

 
 

Usnesení RM č. 665/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 



20                                                                                    Zápis Rady Města Turnov dne 6. 11. 2019 

Usnesení RM č. 666/2019 
RM v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o.  
bere na vědomí ve spojitosti s §199, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, informaci 
o působení pana Ing. Jiřího Veselky, MBA ve funkcích, v žádné však není v přímém střetu zájmů. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/0] 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 12. listopadu 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………..   ……….. ……………………………… 

    Ing. Tomáš Hocke     Mgr. Petra Houšková  

           starosta            místostarostka  

  

 


